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INNOVATIE
De openstellingsdata MIT-zuid voor 2016 zijn
bekend
Subsidieregeling mkb innovatiestimulering Topsectoren
Zuid-Nederland komt als eerste met openstellingsdata!
De MIT regeling voor Zuid-Nederland is een subsidieregeling
voor mkb’ers in de provincies Zeeland, Limburg en NoordBrabant. Innovatieve projecten kunnen via de MIT-subsidie
een extra impuls krijgen.
Welke projecten komen in aanmerking voor MIT?
Hoe de regeling er voor 2016 er in detail uit gaat zien, is nog
niet bekend. Subsidie kan in ieder geval worden aangevraagd
voor innovatieadviestrajecten, haalbaarheidsstudies en
R&D-samenwerkingsprojecten. Projecten moeten passen
bij minimaal één van de in de RIS3 door Zuid-Nederland
gekozen Topclusters én binnen één of meerdere thema’s uit
de innovatieprogramma’s Topsectoren van het Ministerie
van Economische Zaken. De RIS3 staat voor een regionale
innovatiestrategie voor slimme specialisatie, die de ambities
van de regio weerspiegelt.
9 miljoen euro aan subsidiegelden in 2015
Afgelopen jaar werden er ruim 100 projecten goedgekeurd
voor de MIT in Zuid-Nederland. Dit was goed voor bijna 9
miljoen euro aan subsidies vanuit de drie provincies en het
Ministerie van Economische Zaken. De inschrijvingen op
bepaalde onderdelen liepen zó hard, dat al na 3 dagen het
subsidieplafond werd bereikt en er niet meer kon worden
ingeschreven. Wees er dus op tijd bij, als u in 2016 van de MITZuid subsidie gebuik wilt maken!
Openstellingsdata 2016
Al is de tekst voor de regeling nog in voorbereiding, de
openstellingsdata van MIT-Zuid zijn inmiddels wel bekend:
Van 10 mei tot 1 september 2016 kan - op basis van ‘first
come, first serve’ – subsidie worden aangevraagd voor
innovatieadviestrajecten en haalbaarheidsstudies. Voor
R&D-samenwerkings-projecten kan van 5 juli tot en
met 1 september 2016 worden ingeschreven en wordt
gebruikgemaakt van het principe van tendering.
In 2015 gebruik gemaakt van WBSO? Meld dit tijdig aan de
RVO
Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de WBSO en eventueel
RDA subsidie? Dan is het van belang dat u de gerealiseerde
uren voor speur- en ontwikkelingswerk (de S&O-uren)
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en de eventueel gerealiseerde kosten voor Research en
Development Aftrek (RDA-kosten) doorgeeft, samen met de
Burger Service Nummers (BSN’s) van de medewerkers die
S&O-uren hebben geschreven over het jaar 2015.
BSN’s mogen in principe ook later in 2016 worden
doorgegeven, maar voor het overzicht kan het prettig zijn om
dit in één keer mee te pakken.
Wacht niet te lang!
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dient
alle gegevens vóór 31 maart 2016 in haar bezit te hebben. Bij
het te laat melden van de informatie loopt u het risico een
boete te krijgen. Mocht u na een herinnering nog steeds geen
melding hebben gedaan, dan gaat de RVO er zelfs van uit
dat u in 2015 geen gebruik hebt gemaakt van de subsidiemogelijkheid en bent u verplicht om alle ontvangen subsidie
plús een boete, terug te betalen. Meer informatie vindt u in de
FAQ mededelen WBSO op de website van RVO.

MILIEU & DUURZAAMHEID
Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd
Ook in 2016 kunnen bedrijven fiscaal voordeel genieten
wanneer zij investeren in energiebesparende of
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen via de Energie
Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu Investeringsaftrek (MIA).
In de onlangs gepubliceerde Energie- en Milieulijst 2016 staan
alle investeringen die in aanmerking komen voor de EIA of
MIA.
EIA percentage verhoogd naar 58%
Door de verhoging van het EIA percentage van 41,5%
naar 58% wordt het voor bedrijven nog interessanter om
te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Bij een
vennootschapsbelastingtarief (Vpb) van 25% levert de
EIA vanaf 2016 een netto voordeel op van 14,5% van de
investering.
Rekenvoorbeeld
Een onderneming investeert 100.000 euro in nieuwe
LED-buis armaturen met een minimale lichtopbrengst van
110 lm/W en een powerfactor van 0,9. Deze investering komt
in aanmerking voor de EIA 2016. De onderneming heeft een
Vpb van 25%. Investering is € 100.000 x 58% (EIA) x 25%
(VpB) = € 14.500 (= 14,5% van investering).

MIA percentages ongewijzigd
De MIA percentages zijn ongewijzigd. Afhankelijk
van de categorie waarin het bedrijfsmiddel valt, is
in 2016 een aftrek mogelijk van 13,5%, 27% of 36%.
Dit resulteert bij een Vpb van 25% in een netto
voordeel van 3,4%, 6,8% of 9%. Daarnaast kunnen
ondernemers ook gebruikmaken van de Vamil
(Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).
De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de
investering op een willekeurig moment af te schrijven.
Dit resulteert in een rente- en/of liquiditeitsvoordeel.
Waarom wijzigingen Energie- en Milieulijst 2016?
De Energie- en Milieulijsten worden elk jaar
geactualiseerd waarbij gangbare bedrijfsmiddelen
worden geschrapt en nieuwe bedrijfsmiddelen
worden toegevoegd. Maar waarom?
Investeringen vermeld op de Energie- en Milieulijst
bieden een energie- of milieubesparend voordeel
ten opzichte van gangbare alternatieven in de markt,
maar vergen doorgaans ook een hogere investering.
Om dit te compenseren wordt een belastingvoordeel
via de VpB geboden. Door marktontwikkelingen
worden bepaalde technieken goedkoper of door
veelvuldige aanschaf meer gangbaar in de markt.
Hiermee vervalt de noodzaak tot extra stimulering, of
vindt een aanscherping van de eisen plaats. Op deze
wijze worden investeringen in de bedrijfsmiddelen die
het grootste energie- of milieuvoordeel opleveren
gestimuleerd.
Belangrijkste wijzigingen Energie- en Milieulijst 2016
Een zeer bekende categorie in de Energielijst is
energiezuinige verlichting. Ten opzichte van 2015
is een aantal codes in deze categorie komen te
vervallen, zoals noodverlichting en de vervanging
van T8 door T5 TL buizen. Daarnaast zijn de eisen
voor de verlichting verder aangescherpt. In 2016
zijn er aparte codes voor LED-buizen met een
minimale lichtopbrengst van 110 lm/W en alle
overige LED-armaturen met een geïntegreerde
LED lichtbron, bijvoorbeeld downlighters, met een
minimale lichtopbrengst van 100 lm/W. Voor alle
LED verlichting geldt dat de driver een minimale
powerfactor van 0.9 moet hebben.
Daarnaast blijft EIA mogelijk voor renovatie van
gebouwen die minimaal een verbetering van drie
energielabelsprongen behalen of minimaal een
energielabel A.
Een belangrijke nieuwe code in de Milieulijst slaat op
tapijttegels met ten minste 50% gerecyclede content.
Daarnaast is de code voor waterstofpersonen
auto’s nieuw en zijn elektrische auto’s nog steeds
subsidiabel. De code voor de Plugin-hybride auto (3150 gram) is echter komen te vervallen. Investeringen
in interieurwerk met daarin duurzaam hout dat

voorzien is van een FSC of PEEFC “Chain of Custody”
certificaat blijven ook in 2016 subsidiabel. Dit geldt
ook voor investeringen in duurzame renovaties
of nieuwbouw volgens BREEAM-NL of LEEDcertificering.
Uw bedrijfsmiddel op de Energie- of Milieulijst 2017?
Als ondernemer bestaat voor beide regelingen de
mogelijkheid om zelf een voorstel in te dienen om
de Energie- of Milieulijst aan te vullen of te wijzigen.
Voorstellen kunnen tot 1 september 2016 ingediend
worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Het wordt aangeraden om vroeg te
starten met het opstellen van een mogelijk voorstel.
Uit ervaring blijkt dat het indienen van een voorstel
een complex en langdurig traject is.
Aanvragen EIA/MIA
Een aanvraag moet altijd binnen drie maanden na
aangaan van de investeringsverplichting, bijvoorbeeld
door het tekenen van een opdrachtbevestiging,
ingediend worden. Hierbij is een overloop met het
voorgaande jaar. Verplichtingen die tot en met
31 december 2015 zijn aangegaan, kunnen dus nog
tot uiterlijk 31 maart 2016 onder de eisen van 2015
gemeld worden.

INTERNATIONAAL
Demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies en
investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)
Opkomende markten bieden door hun snelle
ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse
export en investeringen. Hiervoor zijn drie subsidies
beschikbaar gesteld die tot 50% van de kosten voor
demonstraties, haalbaarheid en kennisverwerving
in aangewezen landen vergoeden en export moeten
bevorderen.
Subsidie mogelijk voor:
•
Demonstratieprojecten: bedrijven kunnen
subsidie krijgen voor demonstratie van een
product of technologie in een van de doellanden.
Zo kunnen zij potentiële afnemers overtuigen.
•
Haalbaarheidsstudies: bedrijven kunnen subsidie
krijgen voor een studie naar de haalbaarheid van
een project in een van de doellanden. Het gaat
hier om technische of commerciële haalbaarheid
van een project.
•
Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek
naar de technische en commerciële haalbaarheid
van uw investering in een onderneming in een
van de DHI-landen.
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Hoeveel subsidie is mogelijk?
Afhankelijk van het soort project en het land waarin
het project wordt uitgevoerd, is 50% subsidie mogelijk
tot maximaal EUR 200.000.
DHI vervangt DHK
De DHI-regeling komt in plaats van de DHK-regeling.
De DHK-regeling is gesloten. Er is veel veranderd:
•
het onderdeel Kennisverwerving is verdwenen.
Investeringsvoorbereidingsstudies is nu als
aparte module in de DHI-regeling opgenomen;
•
de DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat
betekent dat er rondes komen waarbij u een
aanvraag kunt indienen voor subsidie;
•
de intakeprocedure is vervallen;
•
de criteria voor aanvragers van de subsidie,
de omvang van de subsidie en de subsidiabele
projectkosten zijn veranderd.
Wanneer een aanvraag voor DHI indienen?
Vanaf 15 januari 2016 is het mogelijk om een
subsidieaanvraag in te dienen. Het beschikbare
budget wordt verdeeld op basis van een
tenderprocedure. Alleen de projecten die het best
scoren op de criteria ontvangen subsidie totdat het
beschikbare budget is uitgeput.
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RSM in Nederland
Regio Noord- en Midden-Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Haarlem, T 023 530 04 00
Utrecht, T 030 231 73 44								
						
Regio Rotterdam
Rotterdam, T 010 455 41 00
Regio Zuid-Nederland
Eindhoven, T 040 295 00 15
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Roermond, T 0475 336 163
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com

De RSM Subsidieflits is een uitgave van RSM, in samenwerking met subsidieadviesbureau Plus Projects. De
in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke
omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit
nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin
opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele
advisering. RSM Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de
gevolgen hiervan. Februari 2016
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